
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE  L'AJUNTAMENT DE FAVARA  
DE  DATA 22 DE MAIG DE DOS MIL DENEU  

 
                        
 
 

Dia : 22 de maig de 2019 
Hora 20:00 hores 
Lloc Casa Consistorial de Favara 

     
Sessió Ordinària 

Convocatòria Primera  
     
 Assistents 

Alcalde/ssa-President/a: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS) 
Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS) 

 José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS) 
 Maria-Jose Malonda Perez (COMPROMIS) 
 Rafael Gisbert Aragó (PSOE) 
 Mª Isabel Morató Aragó (PSOE) 
  
 Pedro Juan Victoria Miñana  (PP) 
 Juan Bautista Serra Galan (PP) 
 Trinidad Sala Almiñana (PP) 
  
Secretàrio  Interventor Ernesto Barchino Bertomeu 
 
 
 
 
 

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reuneixen els regidors i les 
regidores indicats, tots ells integrants del plenari de l'Ajuntament.  

 
 
Per el portaveu del grup municipal Popular es disculpa la no assistència des 

regidors  Salvador Cebolla Pelegrí per motius familiars i donarle el condol, es disculpa 
la no assistencia del regidor Juam-José Milvaques Galan, i a continuació es declara 
oberta la sessió i es procedeix a conèixer dels assumptes inclosos en l’Ordre del dia i 
que són els següents: 
 
 

PRIMER. APROVACIÒ PLA ECONÓMIC FINANCIER. 

  

SEGON. RATIFICACIÒ RESULTATS CONSULTA POPULAR, HIMNE DE FAVARA. 
 

TERCER. ADHESIÒ CENTRAL DE SERVICIS INNOVADORS I SOSTENIBLES DIVAL. 
 

QUART. INICIE EXPEDIENT SERVICI AIGUA I AIGUERAL, BAIXADA DE TARIFES 
D´AIGUA. 
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CINC. EXPEDIENT E4SP41/2019/64 AJUDES RENOVACIÓ INSTALACIÒN ENLLUMENAT 
PUBLIC EXTERIORS EXISTENS SECTOR 2 I 3. 
 

SIS. ASSUMPTES D´URGENCIA D´ACORD AMB L´ARTICLE 91.4 DEL ROF. 

 

SISÈ. PRECS I PREGUNTES. 

 

PRIMER PUNT. APROVACIÒ PLA ECONÓMIC FINANCIER. 
 L'Alcaldessa indica que el Pla Econòmic Financer quedi en l’últim Ple sobre la 
taula, concedint la paraula al Secretari-Interventor per a que realitza les aclamacions 
oportunes. Procedint-se pel Secretari-Interventor a efectuar les aclamacions d’acord 
en lo realitzat i informat per l'equip tècnic GSLOCAL. El portaveu del PPCV D. Pere-
Joan Victoria, sobre qüestions puntuals en referencia a la prorroga del pressupost 
2018 a l’exercici 2019, el portaveu del PSPV, dona per correctes les explicacions, 
l'Alcaldessa indica que al ser pressupost prorrogat no se prorroga totes les partides 
automàticament i eixe es el motiu que en moltes ocasions causen desequilibris que hi 
ha que corregir. El partit PPCV expressa sou intenció de abstenir-se. 

  VOTS FAVORABLES........................SET (COMPROMIS I PSPV) 
 
  VOTS CONTRARIS.........................CERO. 
 
  ABSTENCIONS..............................TRES (PPCV). 
 
 Quedant aprovat per majoria absoluta de concejals que formen la corporació. 
 
 
 
SEGON PUNT. RATIFICACIÒ RESULTATS CONSULTA POPULAR, HIMNE DE 
FAVARA. 
 
 L'Alcaldessa explica el procediment seguit per a l'aprovacio en la Comissio 
primerament, se feu en el mes de febrer no alcançant el minim de participacio, se 
decidi posteriorment fer-ho el dia de les Eleccions Generals i Autonomiques, procedint-
se pel Secretari fer la consulta a la Junta Electoral, que autorise a que se realisara en 
un local anex al del colege electoral, acordant-se realisar-ho en la Llar dels Jubilats el 
26 de maig de 2019. 
 
 No sent el resultat l'esperat al no haver-se alcançat el numero minim de 
votants per a que el resultat siga valgut, l'Acta d'Escrutini realisat pel Secretari i la 
funcionaria assignada. No obstant, el si ha segut amplia majoria. El Portaveu del PSPV 
D. Rafael Gisbert, considera que el minim de participacio ciutadana es alt i es possible 
que en atres consultes tampoc s'alcance. En este cas com membre de la Societat 
Musical que te l'himne de Rafael Espanya com propi, va a ser el representatiu de la 
Societat Musical. 
 
 L'himne de Favara se tocara en la Societat se va a propondre a la Junta 
General, i la participacio ha segut d'immensa majoria el si. L'Alcaldessa puntualisa que 
se pot tocar com himne de RAFAEL Espanya, pero no se podra tocar com himne de 
FAVARA, perque per desgracia no s'ha alcançat el minim reglamentari, debatent-se 
breument. Puntualisant l'Alcaldessa que no se podra fer us com himne de Favara, al no 
haver-se alcançat el minim requerit. 
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TERCER PUNT. ADHESIÒ CENTRAL DE SERVICIS INNOVADORS I SOSTENIBLES 
DIVAL. 

 l'Alcaldessa informa de la proposta d’adhesió al Central de Servicis Innovadors 
i sostenibles, la coneguda com Central de Compres de la Diputació Provincial de 
Valencia (IVAL), per a que alguns servicis municipals a l'adherir-se a este central de 
compres, siguin mes econòmics per a les corporacions locals, i que son coneixedors 
tots els grups polítics municipals del seu funcionament. 

Quedant aprovat per unanimitat de concejals que formen la corporació. 

 

CUART PUNT. INICIE EXPEDIENT SERVICI AIGUA I AIGUERAL, BAIXADA DE 
TARIFES D´AIGUA. 
 l'Alcaldessa informa que este expedient ho porta la regidora Dª. Isabel Borres, 
a la que concedix la paraula per a que explique els detalls de la proposta. La regidora 
informa que quan accediren en 2015 al govern municipal, se procedi a una pujada 
d'aigua i aigüeral molt important, ara realisades les gestions i procedint a explicar 
detalladament, tant la Comissio d'Aigües en la que assisti ACCIONA. Procedix a iniciar 
l'expedient administratiu de baixada de la quota d'aigües i aigüeral d'acort en els 
detalls explicats anteriorment. 

 

 El portaveu del PPCV Pere-Joan Victoria, enten que lo que se va a aprovar ara 
es l'inici de l'expedient de baixada de tarifes, d'acort en els informes elaborats, i 
posteriorment se fixaren definitivament les tarifes vist l'informe de la Generalitat 
Valenciana, en el mateix sentit s'expressa el portaveu del PPCV, indicant la regidora 
que es aixina lo que se propon, sometent a votacio la proposta i que llança el següent 
resultat.: 

  VOTS FAVORABLES........................NOU (COMPROMIS I PSPV) 
 
  VOTS CONTRARIS.........................CERO. 
 
  ABSTENCIONS..............................CERO (PPCV). 
 
 Quedant aprovat per unanimitat dels concejals que formen la corporació. 
 

 

CINC. EXPEDIENT E4SP41/2019/64 AJUDES RENOVACIÓ INSTALACIÒN 
ENLLUMENAT PUBLIC EXTERIORS EXISTENS SECTOR 2 I 3. 
 l'Alcaldessa informa que este expedient ho porta la regidora Dª. Isabel Borres, 
a la que concedix la paraula per a que explique els detalls de la proposta. La regidora 
informa, es un expedient com l'anterior iniciat per regidor Rafael Gisbert, i se referix al 
canvi d'iluminarias per a un millor allumenat i una millor energetica, aixina com 
canviar les anteriors peres energetiques de LED, per uns actuals i mes eficients 
energeticament, perque les lamparas de RUS no son adequades, i en la subvencio 
concedida de 84.000 euros subvencionats la mitat del cost del suministrament l'atra 
mitat es un prestam autorisat per la Generalitat a través de l'IVACE al 0% d'interes, se 
va acometre la renovacio de l'iluminaria, sent els sectors mes idoneus segons el tecnic 
municipal son el 2 i 3.  

El regidor D. Rafael Gisbert, agraix que se hi haja reconegut que l'expedient lo 
inici ell, quan tenia la concejalía delegada, en la que s'iniciaren els tramites per a 
aplegar a la situacio que mos trobem actualment, i se hi haja concedit a Favara la 
subvencio indicada. 

El portaveu de PPCV D. Pere-Joan Victoria puntualisa, que si els anteriors les 
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iluminarias eren de RUS els actuals seran d'OLTRA. El portaveu pregunta a Secretaria-
intervencio, si una volta aprovada el Pla economic Financer, este prestam pot realisar-
se a la vista del mencionat Pla, contestant el Secretari-Interventor, que encara que la 
formula juridica de prestam no esta del tot clara per la Generalitat Valenciana a la seua 
entendre, al ser un prestam que s'adherix l'Ajuntament, es llegalment procedent la 
seua formalizació, es mes es juridicament viable que s'adherixquen tots els 
ajuntament de la Comunitat Valenciana, fins i tot els que tenen pel nivell de deute 
prohibit endeutar-se, vist que si no estos municipis quedarien fora de la subvencio de 
la Generalitat, lo qual no seria correcte per als veïns d'estos municipis. Pasanse a 
debatirse els detlls de iluminaries de Rus i Oltra. sometent a votacio la proposta i que 
llança el següent resultat.: 

  VOTS FAVORABLES........................NOU (COMPROMIS I PSPV) 
 
  VOTS CONTRARIS.........................CERO. 
 
  ABSTENCIONS..............................CERO (PPCV). 
 
 Quedant aprovat per unanimitat dels concejals que formen la corporació. 
 

 

SIS PUNT. ASSUMPTES D´URGENCIA D´ACORD AMB L´ARTICLE 91.4 DEL 
ROF. 
I no havent cap punt d’urgència es dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 

SISE PUNT. PRECS I PREGUNTES. 

 

 Pregunta que solicitada un informe de Secretari sobre l'expedient 381, i encara 
no ho ha rebut, indicant-se per Secretaria que li ha remes tots els informes que 
consten en l'expedient amunt referenciado, el portaveu indica que lo que l'ha solicitat, 
es un informe actual de la Secretaria del procediment i la situacio de l'expedient, 
indicant-se per Secretaria que la seua peticio no havia segut aixina interpretada, i que 
si lo que solicita es un informe generic de l'expedient, se redactara i se li remetra. 
 

 
 L'Alcaldessa concedix una tanda de paraula, vist que salvo urgencia es l'ultim 
ple de la llegislatura i unicament quedara el corresponent a l'aprovacio d'actes 
anteriors i la propia acta, una tanda de paraula als portaveus per a que expressen lo 
que desigen al respecte. Primerament el portaveu de PPCV, expressa la seua respecte i 
agraïment a tots els regidors per la llabor desenrollada breument, el portaveu del 
PSPV, se pronuncia breument en el mateix sentit agraint el tracte en els seus 
companyers i els demes regidors dels atres grups politics. Finalment l'Alcaldessa  de 
Compromis agraix igualment i indica les obres i servicis que han realisat en estos 
quatre ultims anys i les previsions de futur. Lo que els demes grups politics li 
reprochen a l'entendre que la tanda de paraula era per a despedir-se i valorar les 
relacions entre els politics municipals i no realisar un mitin electoral. 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar i sent les 20:42 hores del dia 22 de maig de 
2019, la Presidència va alçar la sessió, de la qual com a Secretària estenc esta acta. 

 
 
 

       Vist i plau  
     
      L'Alcaldessa      El  Secretàrio Interventor 
 
    Oro Azorín Canet            Ernesto Barchino Bertomeu 
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